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Zapytanie ofertowe nr IZ.7013.1.2016
dotyczące zamontowanie daszka nad drzwiami wejściowymi do zaplecza świetlicy
wiejskiej w Mierkowie, gmina Lubsko
Lubsko, dnia 19.01.2016 r.
1. Zamawiający:
Gmina Lubsko
pl. Wolości 1
68-300 Lubsko
Burmistrz Lubska zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zamontowanie
nad drzwiami wejściowymi do zaplecza świetlicy wiejskiej w Mierkowie, gmina
według poniższej specyfikacji:
1. Zmontowanie daszku łukowy z poliwęglanu komorowego w kolorze brązowy
wymiarach; łuk daszku - 180 cm, szerokość daszku - 90 cm, wysokość łuku
cięciwa 160 cm,

daszka
Lubsko
dym o
40 cm,

Termin nadsyłania ofert: do dnia 05 lutego 2016 roku
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę można złożyć:
1) drogą elektroniczną na adres: zkuzma@lubsko.pl w temacie wiadomości wpisując „oferta
- daszek - świetlica Mierkćw", wówczas ofertę wraz z formularzem cenowym należy
podpisać i zeskanować - jednocześnie należy wysłać oryginały dokumentów poczta
tradycyjną na adres wskazany w pkt. 2);
2) pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Gminy Lubsko, pl. Wolności 1, 68-300
Lubsko, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta - daszek - świetlica Mierków" (liczy
się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko).
Zamawiający wymaga, by przedmiot dostawy:
a. był fabrycznie nowy (niepochodzący z ekspozycji i wystaw) wyprodukowany nie wcześniej
niż w roku poprzedzającym dostawę,
b. posiadał dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z przepisami o
ogólnym bezpieczeństwie produktów,
c. spełniał wymagane prawem normy, wymogi i certyfikaty.
W ofercie proszę wskazać cenę netto, VAT, cenę brutto oferty odrębnie dla każdej z wyżej
wymienionej pozycji.
Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Kryterium ocena oferty - najniższa cena
Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa z terminem zakończenia realizacji przedmiotu
umowy do dnia 01 marca 2016 r.
Zapytania o przedmiot zamówienia:
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Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia w sprawach formalnych i
merytorycznych udziela Pan Zbigniew Kuźma, tel. 68/457-62-59, fax 68/457-62-70; e-mail:
zkuzma@lubsko.pl.
Wynagrodzenie płatne będzie w oparciu o fakturę VAT z 30-dniowym terminem
płatności (termin liczony od dnia przedłożenia kompletnej faktury w siedzibie
Zamawiającego - biuro podawcze).
Faktura VAT będzie wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Zastrzega się, że może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert lub może
być unieważniony bez podania przyczyny.

Załączniki:
1 .Wzór oferty
2.Kosztorys ofertowy
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